
Szczegółowe warunki rekrutacji do klas pierwszych, w tym do klasy o profilu

sportowym VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole

Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w roku szkolnym 2023/2024

§ 1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej liceum:

1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora

Oświaty, tj. od 15 maja – do 29 maja 2023 r. ( klasy sportowe) oraz od 15 maja do 19 czerwca 2023r.

( pozostałe klasy) do godz. 15.00

2. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum w dniach od

15 maja 2023r. – do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00:

a)wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany również przez

rodziców (prawnych opiekunów),

b) wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania w zakładce rekrutacja),

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

d) trzy podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie legitymacyjne.

3. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum w dniach od 23

czerwca 2023r. – do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

c) złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę

szkół, do których kandyduje.

§ 2. Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum:

1. O przyjęcie do liceum mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia

szkoły podstawowej.

2.  W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się następujące osiągnięcia kandydatów:

a) wyniki nauczania udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły podstawowej,

b) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

c) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej szczególne osiągnięcia kandydatów,

d) pozytywny wynik prób sprawnościowych w przypadku kandydatów do oddziału sportowego (§ 4)



3. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, wyniki egzaminu

ósmoklasisty oraz szczególne osiągnięcia kandydatów:

3.1. za oceny uzyskane w szkole podstawowej: kandydaci do wszystkich oddziałów otrzymują punkty

za oceny uzyskane z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego według zasad:

- za ocenę celującą - 18 punktów

- za ocenę bardzo dobrą - 17 punktów

- za ocenę dobrą - 14 punktów

- za ocenę dostateczną - 8 punktów

- za ocenę dopuszczającą - 2 punkty

oraz za ocenę z czwartego przedmiotu zależnego od wyboru klasy, według zasad jak wyżej.

Proponowane oddziały w roku szkolnym 2023/2024:

L.p. Oddział Limit miejsc

w oddziale

Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Przedmiot

punktowany

1 A1 32 historia sztuki,

j. angielski, geografia

historia

lub geografia3

2 B2/3 20 geografia,

WOS, j. angielski

geografia

lub WOS3

3 C3 32 język angielski,

język polski, historia

historia, WOS3

4 D4

sportowy

25 język angielski, biologia biologia

5 E 32 język angielski, geografia,

biologia
geografia,

biologia3

1 w oddziale tym realizowany będzie dodatkowy przedmiot uzupełniający –  techniki artystyczne i zajęcia artystyczne

2 oddział integracyjny

3 brana pod uwagę będzie wyższa ocena

4 oddział sportowy (judo/piłka siatkowa) w oddziale tym realizowany będzie dodatkowy przedmiot uzupełniający

– pierwsza pomoc przedmedyczna



3.2. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje

7 punktów,

3.3. za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty kandydat otrzymuje punkty zgodnie

z zaświadczeniem OKE (za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów),

wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, max. 35 pkt,

- matematyki - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, max. 35 pkt,

- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,

max. 30 pkt.

§ 4. Rekrutacja do oddziału sportowego o profilu judo oraz piłka siatkowa.

1. Do oddziału sportowego o profilu judo oraz piłka siatkowa zwanego dalej oddziałem

sportowym przyjmuje się kandydatów, którzy:

1.1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności

do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny

sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania

o zdolności do

uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia;

1.2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału

sportowego;

1.3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

1.4) zadeklarowali przynależność do dowolnego Klubu Sportowego;

1.5) złożyli w sekretariacie szkoły Kartę Zdrowia Sportowca.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1

pkt 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się zapisy zawarte w

„KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH” pkt 1 – 8, o których mowa w § 2

ust.2.



4. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego dyrektor

szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną spośród pracowników pedagogicznych szkoły i

pracowników Klubów Sportowych oraz wyznacza jej przewodniczącego.

5. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiednio dokonują zgłoszenia lub składają wniosek drogą

elektroniczną zgodnie z harmonogramem dokonywania czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w ogłoszeniu Śląskiego Kuratora Oświaty

z dnia 30 stycznia 2023 r.

6. Komisja, o której mowa w ust.4 rozpatruje wnioski w oparciu o wyniki próby sprawności

fizycznej,

o których mowa w ust. 1 pkt 3, zwanej dalej testem sprawnościowym, obejmującym selekcję

cech motorycznych.

7. Na test sprawnościowy kandydat zgłasza się z wypełnionym przez rodzica/opiekuna

prawnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w próbie sprawności

fizycznej.

8. Termin przeprowadzenia testu sprawnościowego wyznacza się na dzień

2 czerwca 2023 roku (piątek) o godz.16.00 w hali sportowej szkoły (od godz. 15.00

można zgłaszać się   w szkole celem dopełnienia czynności organizacyjnych)(*).

– UWAGA termin może ulec zmianie

Niezgłoszenie się na test sprawnościowy oznacza rezygnację z kandydowania

do oddziału sportowego.

9. Do oddziału sportowego zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w wyniku postępowania

rekrutacyjnego uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów.

10. Spośród kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do oddziału sportowego z powodu braku

miejsc, tworzy się listę rezerwową. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc, do oddziału

sportowego przyjmowani są kolejno kandydaci z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.

11. W przypadku kiedy liczba kandydatów spełniających warunki przyjęcia do oddziału sportowego

będzie mniejsza niż 20 – oddział sportowy nie zostanie utworzony. Kandydaci zakwalifikowani

będą mogli zmienić wniosek o przyjęcie do innej klasy lub szkoły.


